
 

ZA zgolj 30€ do UPORABNIH ZNANJ NA OOZ GROSUPLJE 

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Grosuplje v sodelovanju z občinami Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna 
Gorica tudi letos organizira številna usposabljanja za gospodarske druţbe ter samostojne podjetnike iz prej 
omenjenih občin. S plačilom zgolj 30€ kotizacije (ostale stroške usposabljanj bodo krile občine Dobrepolje, 
Grosuplje in Ivančna Gorica - ugodnost velja do porabe odobrenih sredstev) lahko nosilci dejavnosti sebe ter 
svoje zaposlene prijavijo na naslednja razpisana usposabljanja:  

 za učinkovitejšo uporabo računalnikov (izvajalec Agora d.o.o.) 

 za doseganje osebnega delovnega uspeha (izvajalec Agora d.o.o.) 

 učenje tujih jezikov: angleščina, nemščina (izvajalec SŠ Josipa Jurčiča) 

 osnove podjetniškega poslovanja: osnove računovodstva, izdelava poslovnega načrta, osnove 
desetprstnega tipkanja (izvajalec SŠ Josipa Jurčiča) 

 
Vsa usposabljanja se bodo izvajala v prostorih OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1/b,  Grosuplje oziroma 
na dogovorjeni lokaciji. Razpisano usposabljanje bomo izvedli, ko bo prijavljenih najmanj 6 kandidatov v 
posamezni termin. V skupini sprejmemo največ 10 ali 15 kandidatov. 
 

Informiranje, zbiranje prijav, priprave in izvedbo vodita izvajalca vsak delovni dan med 7. in 15. uro in sicer:  

 AGORA d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana,  tel.: 01/280-16-20, faks: 01/280-16-21, agora@agora.si,  
transakcijski račun (TR): 61000-1000080920  ter  

 Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, C. II. grupe odredov 38, 1295 Ivančna Gorica, 
ravnatelj@ssjj.si,  tel.: 01/787-87-20, faks: 01/787-85-60, TR: 01100-6030693054 

 

Na usposabljanje se prijavite s PRIJAVNICO, kateri priloţite kopijo dokazila o plačilu 30 € in 
podpišete izjavo na prijavnici. Brez podpisane izjave in plačanih 30€, udeleţba po subvencionirani 
ceni NI mogoča. Prijavnico in dokazilo o plačilu 30€ POŠLJITE IZVAJALCU.  
 

Morebitne odjave in spremembe sprejemamo samo pisno in sicer najmanj pet dni pred izvedbo 
usposabljanja. Pri kasnejših odjavah, se lastna soudeležba v višini 30 € ne vrača. 
 

V mesecu OKTOBRU  2011 bo  SŠ JOSIPA JURČIČA  izvajala naslednja usposabljanja*: 

OSNOVE UPORABE ELEKTRONSKE POŠTE IN INTERNETA (12 UR) 

Tečaj se izvaja v specialni računalniški učilnici v Srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Vsakokratno srečanje 
traja 4 šolske ure. 

Termin: Sreda, četrtek  in petek od 26. do 28. oktobra 2011, in/ali 9. 10. In 11. novembra 2011 oz. po željah 
kandidatov. 

OSNOVE RAČUNOVODSTVA (30 ur) (pravne podlage, temeljne računovodske kategorije, branje izkazov…)  

Program ne usposablja za samostojno vodenje poslovnih knjig! (po 3 šolske ure z vmesno pavzo). 

Termin:  četrtek,  20. oktober 2011 od 15.00–17.15  oz. po dogovoru. 

IZDELAVA POSLOVNEGA NAČRTA (delavnica) (40 ur) (10 x 4 ure).  

Termin: začetek, 24. oktobra 2011, ob ponedeljkih (14.00–18.00), sreda (14.00–18.00) in petek (12.00–16.00) ali 
po dogovoru.  

POSLOVNA ANGLEŠČINA - OSNOVE (40 ur), po 3 šolske ure z vmesno pavzo. 

Termin: 25. oktober 2011, torek (15.00–17.15 ali 17.00-19,15) in/ali  sreda (17.00–19.15). 

POSLOVNA ANGLEŠČINA - NADALJEVANJE (40 ur), po 3 šolske ure z vmesno pavzo. 

Termin: 25. oktober 2011, torek (15.00–17.15 ali 17.00-19,15) in/ali sreda (17.00–19.15). 

POSLOVNA NEMŠČINA – tečaj za začetnike (40 ur), brez predznanja nemščine. 

Termin: 25. oktober 2011, torek in/ali  četrtek (15.00–17.15), (po 3 šolske ure z vmesno pavzo). 

POSLOVNA NEMŠČINA – nadaljevalni tečaj  (40 ur) s predznanjem nemščine   

Termin: 25. oktober 2011, torek in/ali  četrtek (15.00–17.15), (po 3 šolske ure z vmesno pavzo). 

* Vsa usposabljanja, razen tečaja za uporabo e-pošte in interneta, se bodo izvajala v prostorih OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1/b,  
Grosuplje. Tečaj za uporabo e-pošte se bo izvajal v računalniški učilnici Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna gorica, C.II.gr.odredov 38, 
Ivančna Gorica.  
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PRIJAVNICA 

 

Izpolnjeno in podpisano  prijavnico z izjavo in dokazilom o plačilu 30€ POŠLJITE na naslov izvajalca:  

AGORA d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana  

tel.: 01/280-16-20, faks: 01/280-16-21, agora@agora.si ,  TR: 61000-1000080920 

ali 

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, C. II. Grupe odredov 38, 1295 Ivančna Gorica  

tel.: 01/787-87-20, faks: 01/787-85-60, ravnatelj@ssjj.si, TR: 01100-6030693054 

 

 
Izpolnite z velikimi tiskanimi črkami! 

Vsebina in termin usposabljanja:  

IME in PRIIMEK udeleţenca:                                                                                                               Tel./mobi: 

Podjetje/s.p.:  

Naslov podjetja/s.p.:  Pošta:  

Občina sedeţa obratovalnice:  Grosuplje  Ivančna Gorica  Dobrepolje 

  zaposlen pri s.p.  

Davčni zavezanec:  DA  NE 

Davčna št. s.p./podjetja: 
 

 Matična številka (MŠO) s.p./podjetja:  

Tel. s.p/podj:     Faks s.p./podj:  

 
 

 
        ______________________ 
                      (podpis) 
 
 
 
Datum: _______________________  Ţig 
 

 
 
 
 

podajam 
 

I  Z  J  A  V  O 
 

da za iste storitve, koriščene po tej prijavi, 
ne prejemam finančne pomoči po drugih predpisih in da skupaj s tokratno pomočjo in vrednostjo doslej prejetih pomoči  

v obdobju zadnjih treh (3) let ne presegam zneska v višini 200.000,00€, skladno s pravilom de minimis; v primeru 
ugotovitve neresničnosti te izjave se zavezujem prejeta sredstva po tej prijavi vrniti. 

 
 
 

 
        ______________________ 
                      (podpis) 
 
 
 
Datum: _______________________  Ţig 
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